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Robuust en duurzaam

Hout, stempels en 
toebehoren
Veilige steun voor vloerconstructies

Hoge belastbaarheid enerzijds, eenvoudige hantering en 
 flexibiliteit anderzijds: MEVA's oplossingen voor het veilig 
 ondersteunen en snel maken van vloerbetonneringen zijn 
simpel en smart. De stempels en dragers, inclusief  toebehoren, 
zijn  gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen en 
 overtuigen door hun hoge efficiëntie.

De stempels van klasse D en E zijn gemakkelijk te herkennen aan hun 
 verschillende voetplaten. 

Simply smart

 Æ Lange levensduur door thermische verzinking,  
gegoten stelmoer

 Æ Stempels volgens DIN EN 1065, continue belas-
tingen (20 of 30 kN) op elke uitschuiflengte

 Æ Eenvoudige lengteverstelling dankzij genummer-
de binnenpijp, groot fijnafstelbereik

 Æ Gedraaide G-haak voor ergonomisch werken

 Æ Bescherming tegen kneuzing van de handen, de 
binnenpijp steekt in ingeschoven stand 10 cm uit

 Æ Zelfreinigende buitenschroefdraad

 Æ Binnenpijp beveiligd tegen vanzelf uitschuiven

EuMax Pro bouwstempel
EuMax is het sterke, uitgebreide bouwstem-
pelprogramma voor alle vloerbekistingen. De 
hoogwaardige gegalvaniseerde stempels met 
uitschuiflengtes van 98 tot 550 cm zijn afkomstig 
uit gecertificeerde productie volgens DIN ISO 
9001 en staan voor hoge flexibiliteit en type-
beproefde veiligheid. De toelaatbare belasting 
bedraagt 20 kN voor klasse D en 30 kN voor 
klasse E bij elke uitschuiflengte. De bouwstempel 
valt op door zijn ergonomie en gebruiksvrien-
delijkheid, lange levensduur door thermische 
verzinking, zijn veiligheidskenmerken en hoge 
reinigingsvriendelijkheid. EuMax Pro is afgestemd 
op alle vloersystemen van MEVA.

i
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H20 dragers

De H20 dragers kunnen naar keuze als langs- of dwarsdrager 
worden gebruikt. Kan dankzij 3S-vollewandverbindingen 
op elke lengte gezaagd en ondersteund worden. Het dode 
gewicht is slechts 4,6 kg/m.

 - Plastic afdekkappen als bescherming tegen stoten
 - 3-laags massief hout, volgens EN 13353 staafverlijmde 

dek- en middenlagen met overwegend staande jaarringen
 - Houtvochtigheid: 12 % +/- 3 
 - Op kwaliteit gesorteerd, klasse S10 volgens DIN 4074
 - Gefreesd middenstuk aan de zijde die van de kern is 

 afgewend (randvlak links)
 - Geïmpregneerd met watervaste beits

Bekistingsplaat 3S

De gelijmde bekistingsplaat van 21 of 27 mm dik, 
 opgebouwd uit drie lagen met een coating van 
 melaminehars, is aan de kanten rondom afgedicht en heeft 
een hoge  vormstabiliteit.

 - Plaat 21 mm:  10,0 kg/m²  
Buigstijfheid: 40 N/mm²

 - Plaat 27 mm:  12,5 kg/m²  
Buigstijfheid: 35 N/mm²

 - Lange kanten breken niet af
 - Kanten waterafstotend verzegeld, gelakt
 - Melamineharscoating: 130 g/m²
 - Elasticiteitsmodulus (gemiddelde waarde): 10.000 N/mm²

Goed doordacht accessoire: met de dragerkoppeling H20 kunnen de H20 
 dragers materiaalvriendelijk, snel en veilig worden verbonden zonder nagels. 

Draagvork H20 en driepootDragerbevestiging H20 MEVA aludrager 20/245

Toebehoren

Hoe eenvoudiger de handling, hoe hoger de veiligheid: MEVA 
biedt slimme toebehorenoplossingen voor het  ondersteunen 
en bekisten van vloeren. Het assortiment bestaat uit 
dragerbevestigingen, aludragers, veiligheidsklemmen, 
 driepootsteunen en montageklemmen.
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Breed scala aan toepassingen

Ankeroplossingen
Voor enkel- of dubbelzijdige toepassing

Met de veelzijdige en smarte MEVA-ankeroplossingen voor enkel- of 
 dubbelzijdige toepassingen worden elementen, centerpennen en de 
 MEVA-bekistingen veilig, snel en eenvoudig bevestigd.

De MEVA ankeroplossingen bieden een breed scala aan gebruiksmogelijkhe-
den en een eenvoudigere hantering op onder andere de volgende gebieden
 - Vloerplaten bij het werken met steunbokken  

(enkele en dubbele ankers, alsmede centerpenhouders)
 - Bevestiging van elementen (spiraalankers)
 - Bevestiging van steunkonsoles (grondnagel met dubbele kop 25/480)
 - Verlenging van in beton gezette verankeringen (koppelmoer)
 - Ankerkrachten bepalen (ankerkrachtmeters)

Simply smart

 Æ Gemakkelijk te hanteren

 Æ Variabele toepassingsmogelijkheden

Kantelbare centermoer

MEVA kantelbare centermoeren zijn 
 verkrijgbaar voor de gangbare DW 15 en 
DW 20  schroefdraden. Dankzij het smar-
te  kogelgewricht kunnen kantelhoeken tot 
10° worden gerealiseerd. Het toelaatbare 
 draagvermogen is 90 kN of 160 kN. Platen met 
een diameter van 120 mm of 140 mm vermin-
deren de slijtage van de  elementcoating.

Uni-spanhoek

Gegalvaniseerd, robuust en gewoon praktisch: 
de uni-spanhoek is bij uitstek geschikt voor 
het verankeren naast of boven elementen met 
frameprofieldiktes van 40 en 60 mm en past 
op DW 15 en DW 20 centerpennen.

i
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onafhankelijk 
getest

Centerpen

Veilige verankering van elementen bij 
 dubbelzijdige bekisting, betrouwbaar afleiden 
van de krachten vanuit de steunbok naar 
de fundering: de centerpennen bieden een 
toelaatbaar draagvermogen van 90 kN bij 
DW 15, 160 kN bij DW 20 en 250 kN bij 
DW 26,5.

Nageldop

De nageldop voor zichtbeton DW 15 van 
rode kunststof wordt gebruikt om de 
ankerhuls DW 15 aan de bekistingsplaat te 
bevestigen. 

Waterkering

Betrouwbaar tegen water onder druk, 
getest door de MPA van de  Universiteit 
van Stuttgart: in combinatie met 
centerpennen DW 15 of DW 20 en 
een hoog toelaatbaar draagvermogen 
(90 / 160 kN), zorgt de waterkering 
als verloren binnendeel voor absoluut 
waterdichte centerpenposities.

Funderingsband en 
 funderingsspanner

Funderingen of kleine muren kunnen 
 gemakkelijk en snel worden gestort zonder 
centerpennen in het beton. Daartoe wordt 
de bekisting op de funderingsband geplaatst 
en gesloten met een standaard funderings-
spanner. MEVA biedt funderingsspanners 
voor de frameprofieldiktes 23, 40 en 60 mm.
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Slim verankeren

Snelanker DW 15
Veilig, duurzaam en herbruikbaar

Het snelanker DW 15 is geschikt voor vloerplaten of vloeren. De optimale 
oplossing voor het creëren van een veilige verankering met flensbout 18 of 
centerpen DW 15 voor schuine afschoringen, leuningshouderschoenen voor 
antisliproosters alsmede enkelzijdige afschoringen en nog veel meer mogelijke 
toepassingen.
 
Snelanker DW 15 (SW 17) kan samen met de ankerplaat met behulp van 
een schroevendraaier of ratel worden losgeschroefd en voor de volgende 
betonstorting opnieuw worden gebruikt. Aangezien de spiraalveer in het 
beton blijft zitten, wordt bij hergebruik gewoon een nieuwe spiraalveer op de 
centerpen geplaatst.

Snelanker-spiraalveer
blijft in het beton

Snelankerplaat

Toepassing Variant 2 – Vóór het storten van de vloer-
plaat of de vloer wordt het snelanker met de houder aan 
de wapening bevestigd. Dit bepaalt de exacte positie van 
het snelanker en stelt deze positie veilig.

Toepassingsvariant 1 – Het snelanker wordt gewoon in 
het verse beton gedrukt. De vereiste betondekking wordt 
gegarandeerd door de instelling van de ankerplaat.

Losdraaien is mogelijk met een schroevendraaier, een ratel 
of een steeksleutel (SW 17). 

Het variabele snelanker kan worden gebruikt voor allerlei 
soorten bevestigingen, in dit geval bijvoorbeeld voor 
richtconsoles. 
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Simply smart

 Æ Herbruikbaar

 Æ Geen keilbouten nodig 

 Æ Het anker kan met een snelankerhouder precies 
op de wapening worden geplaatst en bevestigd

Min. betonsterkte fck [N/mm2]

Schuifkracht 
Vgeool [kN]

Tr
ek

kr
ac

ht
 N

ge
oo

rl [
kN

]

Snelanker DW 15,  
zonder snelankerhouder

Hoek van 
 afschoring 

Het diagram toont de toelaatbare trek- en  schuifkrachten 
in functie van de betonsterkte bij gebruik van de 
 snelankers DW 15 zonder snelankerhouder, bijv. voor het 
bevestigen van richtconsoles. 

i
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Tijdbesparend en veilig

Kopschotsystemen
Overtuigend in detail

Of het nu gaat om een uitkragende vloer, randbekisting of 
uitkraging: MEVA biedt smarte oplossingen voor alle taken 
op de bouwplaats.

Steunkonsoles

De eenvoudig te bedienen steunkonsoles zijn verkrijgbaar 
in twee maten. De steunkonsole SK 80 kan worden bekist 
tot een hoogte van 80 cm. De steunkonsole SK 150 wordt 
gebruikt voor het bekisten van vloerplaten tot 150 cm dik. 
Beide zijn ook geschikt voor gebruik op hellingen,  dankzij 
hun traploze hellingmogelijkheid tot 15°. De konsoles 
kunnen worden ingeklapt om ruimte te besparen zodat ze 
 gemakkelijk kunnen worden vervoerd.
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Simply smart

 Æ Een oplossing voor elke taak

 Æ Praktische toebehoren

 Æ Eenvoudige hantering en hoge 
veiligheid

 Æ Hoogste betrouwbaarheid

 Æ De kopschotkonsole en de 
 kopschotregel kunnen  worden 
gecombineerd met een 
 leuningstijl en een antisliprooster

Kopschotregel voor verticale  
randbekistingen

Alle vloeren tot een dikte van 60 cm kunnen worden bekist 
met de kopschotregel (evenals ankerhuls en anker DW 15). 
Dit bespaart tijd en geld. De kopschotregel kan worden ge-
bruikt met leuningstijl, antisliprooster of beide. De leuningstijl 
wordt gewoon in de kopschotregel gestoken.

Kopschotkonsole voor  
uitstekende vloeren

Met de kopschotkonsole kunnen eenvoudig en snel uit-
kragende vloeren tot 50 cm lang en tot 40 cm dik worden 
gemaakt. De geïntegreerde hoogteverstelling neemt het 
kopschotelement traploos en veilig op. De randbekisting 
gebeurt met MEVA-bekistingselementen, drielaags platen, 
alkus-platen (cf. boven) of planken.

Kopschotbeugel voor het 
bekisten van stortfases

Kopschotbeugels kunnen worden gebruikt 
om snel, gemakkelijk en veilig kopschotten te 
maken. Er zijn kopschotbeugels verkrijgbaar 
voor frameprofielen met een dikte van 23, 40 
en 60 mm.

i
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Gemakkelijk gemaakt en flexibel

Uitsparingen
Gemakkelijker werken, besparen op arbeidskosten 

Het duidelijke voordeel van uitsparingoplossingen van MEVA ligt in de 
 eenvoudige hanteerbaarheid bij het nauwkeurig en snel bekisten en ontkisten 
uitsparingen. 

Uitsparen in een oogwenk

De complete uitsparingsset met bekistingsplaten wordt met 
de vellingkanten op de bekisting geplaatst. De mogelijke 
betondruk wordt geabsorbeerd door de deurspindels. De 
 bekisting wordt gesloten en gevuld met beton. De rest is in 
een mum van tijd gedaan: de bekisting en de  deurspindels 
losmaken, de wiggen openen en de bekistingsplaten 
 verwijderen.

Met de onverliesbare MEVA-wiggen – bekend van de bekistingssloten – 
 worden de vier uitsparingshoeken bediend om de gehele uitsparing te 
sluiten en te openen. De uitsparingshoeken worden aan de bekistingsplaten 
 vastgeschroefd en vergrendeld met de geïntegreerde wiggen, zodat niets 
verloren gaat.

Uitsparingshoek

Vier uitsparingshoeken worden in een handomdraai een uitsparingsset. Ze 
kunnen flexibel worden gebruikt met bekistingsplaten van verschillende 
lengte. Voor een optimaal resultaat is het aan te bevelen vellingkanten aan de 
bekisting te bevestigen.
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Flexibel en snel 

Met de MEVA-uitsparingshoeken kunnen niet alleen kleine deurspindels maar 
ook grote EuMax-bouwstempels worden gebruikt. De breedtes en lengtes 
van de uitsparingen worden bepaald door de lengtes van de  bekistingsplaten. 
Verkrijgbaar zijn standaard wanddiktes van 20, 24, 25 en 30 cm zijn 
 beschikbaar – andere wanddiktes kunnen op aanvraag worden geleverd. Het 
gebruik van vol kunststof platen alkus is eveneens mogelijk.

Simply smart

 Æ  Snel en gemakkelijk

 Æ Herbruikbaar

 Æ Bespaart tijd, geld en materiaalkosten

 Æ Bekisten en ontkisten mogelijk in de kortst 
 mogelijke tijd

 Æ Onjuist meten onmogelijk, foutloze montage

 Æ Eenvoudige bediening

i
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Stevig ding

Kopbeveiliging
All-round sterke beveiliging

Leuningen, roosters en  veiligheidsnetten 
bieden veiligheid bij het werken op 
 duizelingwekkende hoogten. Naast 
een  stabiele constructie is in dit soort 
 situaties ook een eenvoudige en snelle 
 montage met onverliesbare onderdelen 
van belang.  Allemaal argumenten voor de 
 kostenefficiënte, beproefde oplossingen van 
MEVA.
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Simply smart

 Æ Ongecompliceerde, snelle montage

 Æ Robuust en toch licht

Leuninghouderschoen Universeel MFS

Valbeveiligingen zijn altijd zo goed als hun basis – dus de 
solide verbinding met de fundering. De Leuninghouderschoen 
- Universeel MFS, in combinatie met de MEVA- leuningstijlen 
en het antisliprooster, zorgt voor een allround sterke val-
beveiliging. De montage is eenvoudig met het beproefde 
spiraalanker DW 15/100 of het snelanker DW 15, dat goed is 
bevestigd met een flensbout 12. 

i
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Simply smart

 Æ Kan worden gebruikt als trappentoren voor 
 verticale toegang en als wapeningssteiger

 Æ Modulair principe
 - Weinig systeemonderdelen
 - Eenvoudige montage
 - Flexibel aanpasbaar en uitbreidbaar

 Æ Stalen antislipvloeren, belastbaar tot 200 kg/m²

 Æ Overal dezelfde tredehoogte

 Æ Uitstap aan voorzijde en lange zijde mogelijk 

 Æ Robuuste constructie, flexibele montage

Gemakkelijk te monteren en te demonteren

Steigertorens
Veiligheid op grote hoogte

Als er op de bouwplaats op grote hoogte wordt gewerkt, is veiligheid het 
sleutelwoord. Met de eenvoudig te gebruiken toren- en steigeroplossingen en 
de nuttige accessoires van MEVA voor individuele toepassingen bent u altijd 
veilig aan het werk.

MEVA trappentoren MTT

Naast de volledig geïntegreerde opgangen met klimkooi en vast 
 geïntegreerde ladder voor wand-, kolom- en ronde kolombekisting, biedt 
MEVA de trappentoren aan als comfortabel opgangsysteem.

De MEVA trappentoren MTT is de complete oplossing voor stationair 
 klimmen en dalen in elke situatie. Hij overtuigt door zijn flexibiliteit en 
 eenvoudige  constructie. De trappentoren kan op de grond of rechtop 
worden  gemonteerd en hij kan worden verhoogd. De typeberekening dekt 
 opbouwhoogten tot ca. 115 m. Verdere verhogingen zijn mogelijk met 
 afzonderlijke attesten.

i
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MEVA werksteiger MAB

De MAB kan plat worden samengevouwen zodat ze ruimtebesparend opgeborgen en 
 vervoerd kan worden. Bij de montage wordt de basiseenheid gewoon uit elkaar getrokken 
en wordt de bodem er in gelegd. De lichtgewicht aluminium basissteiger wordt zonder 
 gereedschap in elkaar gezet en de leuning van het bovenste platform is al stevig bevestigd 
vanaf het onderste niveau – voor de kopbeveiliging vanaf de eerste keer dat de steiger wordt 
betreden. 

Werkdekken met toegangsbruggen maken een veilige binnenopgang mogelijk. Met een klein 
grondvlak en stevige wielen kan de steiger gemakkelijk worden gemanoeuvreerd en door 
standaard kamerdeuren worden gereden. Uitschuifbare steunen zorgen voor stabiliteit op een 
oneffen ondergrond.

Steigerpijp

Systeemoverschrijdende toepassing, bijvoorbeeld 
voor  valbeveiliging en leuningen, als versteviging voor 
 steunbokken. Verkrijgbaar met draaibare en vaste 
 koppelingen, met toebehoren en in verschillende lengtes.

Simply smart

 Æ Veilige binnenopgang

 Æ Eenvoudige montage en bouwplaatslogistiek

 Æ Stabiel en flexibel te manoeuvreren

i
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Sterk en modulair

Schuine afschoringen
Flexibiliteit bij zware lasten

Hoge muren en bekistingen, zware lasten, nauwkeurige uitrichtingswerk-
zaamheden: daar zijn de robuuste stempels van MEVA voor gemaakt. Ze zijn 
modulair en makkelijk te gebruiken – voor hoge flexibiliteit.

Triplex

Het schuine afschoringssysteem Triplex voor hoge wand- en  kolombekistingen 
kan ook flexibel worden gebruikt voor andere horizontale en verticale 
afschoringen. Triplex bestaat uit modules die op de bouwplaats op de 
gewenste lengte in elkaar kunnen worden gezet. Basiselementen in  lengtes 
50 / 100 / 200 / 300 cm worden aangevuld met voet- of kopstukken met 
spindel, die een eenvoudige fijnafstelling mogelijk maken met rechts-links 
schroefdraad.

Simply smart

 Æ Hoge wand- en kolombekistingen uitrichten en 
afschoren

 Æ Stabiel en robuust voor veiligheid op zeer 
grote hoogten en voor een statisch effectieve 
 afschoring van de steunbok STB

 Æ Flexibel combineerbaar

 Æ Economisch en snel

 Æ Schuine afschoring en andere diverse 
 toepassingsmogelijkheden, verticaal en 
 horizontaal

i
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Richtschoren

Richtschoren zijn gegalvaniseerd, trek- en drukbestendig en worden  gebruikt 
voor het exact uitrichten en veilig afschoren van wandbekistingen. Met 
 verschillende voetplaten, aansluitstukken, lengtes en belastingswaarden 
 kunnen voor alle gevallen de optimale schoren worden gecombineerd.
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Altijd onberispelijke oppervlakken

De alkus bekistingsplaat
Alles voor een lange levensduur van uw vol 
 kunststof platen

Gewoon geniaal, de vol kunststof plaat alkus: ze is gemakkelijk te  repareren 
en zorgt, standaard ingebouwd in de bekistingssystemen van MEVA en 
bij het juiste gebruik en goed onderhoud ook na vele jaren en talrijke 
 bekistingsinzetten voor betonoppervlakken van hoge kwaliteit.

Simply smart

 Æ Economische reparatie van de bekistingsplaten

 Æ Snelle en gemakkelijke toepassing

 Æ Alles in één praktische koffer

 Æ Snel hergebruik van de bekistingselementen

i
Reparatiekoffer

De vol kunststof plaat alkus kan 
met  hetzelfde plaatmateriaal worden 
 gerepareerd. Oppervlaktebeschadigingen, 
perforaties of krassen kunnen al op het bouwterrein 
worden gerepareerd zodat u consistent gladde beto-
noppervlakken blijft houden. Dit bespaart tijd en kosten. 
De reparatiekoffer bevat al het gereedschap en toebehoren om 
 mobiel op de bouwplaats een professionele reparatie van de 
plaat uit te voeren. Gedetailleerde instructies laten zien hoe het 
werkt.

i
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Rotatiereiniger

De moeiteloze reiniging van de bekistingsplaten wordt ondersteund door 
rotatiereinigers die zijn uitgerust met een roterende slijpschijf, een schuur-
schijf en een reinigingsschijf. De bekistingsplaat kan gemakkelijk worden 
ontdaan van resten beton en ontkistingsolie. Zelfs fijne krassen en uitsteeksels 
van nagelgaten worden geëgaliseerd. Zo is het bekistingselement weer snel 
beschikbaar – voor een homogene en uniforme betonafwerking.

Ontkistingsmiddelen

MEVA biedt ontkistingsmiddelen voor verschillende vereisten. Ze wor-
den gelijkmatig en spaarzaam aangebracht met een sproeier – voor een 
 economische, grondstofbesparende en toch betrouwbare bescherming van 
de  bekistingsplaat. Het resultaat: minimale betonaanhechting tijdens het 
 ontkisten, minimale reiniging en optimale betonoppervlakken.
 - MevaTrenn Classic: universeel toepasbaar voor alle elementen
 - MevaTrenn Pro: optimaal voor zichtbeton en gebruik door fabrikanten van 

geprefabriceerde betonelementen
 - MevaTrenn Eco: op basis van milieuneutrale esteroliën, niet gevaarlijk voor 

oppervlaktewater, gecertificeerd volgens EU Eco-Label
 - MevaTrenn Plus: oplosmiddelvrij en universeel toepasbaar voor alle ele-

menten
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Op maat gemaakte opslag

Verpakking
Voor orde op de bouwplaats

Of het nu gaat om elementen, richtschoren, centerpennen of andere 
 toebehoren: voor alle MEVA FormSet onderdelen zijn op maat gemaakte 
stapelrekken en stapelbakken verkrijgbaar.

Elementrek Eco

Beschermde opslag en veilig transport: het elementrek Eco biedt plaats aan 
bekistingselementen van 270 en 300 cm. Afhankelijk van de profielhoogte 
kunnen tot tien elementen worden opgeslagen. Het elementrek Eco van 
gegalvaniseerd staal is voorzien van kraanogen voor gemakkelijk transport op 
de bouwplaats.
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oben blauen Himmel rein und links hin auf 

weiß auslaufen lassen

Simply smart

 Æ Robuuste, duurzame rekken en 
boxen

 Æ Veilige opslag en transport van 
het materiaal

 Æ Orde op de bouwplaats

i
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Pionier en impulsgever

Meer met MEVA
Formwork. Simple. Smart.

Veel van de huidige standaard in de bekistingsindustrie is ontwikkeld bij 
MEVA in Haiterbach. Als drijvende kracht voor de hele sector werken wij da-
gelijks met veel dynamiek aan een nog veiligere, efficiëntere en eenvoudigere 
bekisting voor de gebruiker. Een uitstekende product- en technologiekwaliteit 
is hierbij voor ons vanzelfsprekend.

We zijn onafhankelijk familiebedrijf en zetten ons in voor de waarden van 
middelgroot ondernemerschap. Bij alles wat we doen. Daarom kunnen onze 
klanten terecht niet alleen technologisch superieure producten verwachten, 
maar ook een uitgebreide persoonlijke betrokkenheid bij projecten wereld-
wijd.

Complexe speciale bekistingen of economische maatstaven: onze ervaring en 
productdiversiteit maken ons tot een servicepartner met een sterk adviesver-
mogen, ook voor de veeleisende uitdagingen van de hedendaagse bouwpro-
fessional.
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel.  +49 7456 692-01
Fax  +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Duitsland

www.meva.net

Wij staan overal
voor u klaar.
Met onze 40 locaties op 5 continenten 
zijn wij overal waar u ons nodig hebt.
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AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore Tel. +65 67354459
US-Springfield Tel. +1 937 3280022

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

Moederbedrijf (Duitsland)

Dochterondernemingen / internationale steunpunten

MEVA BeNeLux NV
Roosveld 7a
3400 Landen
Tel. BE +32 11 717040
Tel. NL +31 182 570770
Tel. LU +352 20 283747

benelux@meva.net
www.meva.net

BeNeLux (België)


